הפרח הזה פורח בתוך רימון של גז מדמיע מסוג ) chlorobenzylidene-malononitrileתרכובת מסוכנת הגורמת לנזקים קצרי־
וארוכי־טווח חמורים( שנאסף בכפר נַ ִ ּבי ַצאלִ ח ,ליד רמאללה ואל־בירה ,שתושביו ממוצא פלסטיני.
ל־קוְ ס” )מעיין הקשת( ,שמימיו שימשו את תושבי נבי צאלח ִודיר נִ זַ אם .היישוב הסמוך חלמיש,
„עין ִא ַ
באדמות הכפר מעיין בשם ֵ
שתושביו ממוצא יהודי ,שוכן כולו על אדמות הכפרים האלה ,ובשנת  2009השתלטו תושבים ממנו על המעיין .מאז ,בגיבוי צבאי
חמוש ,נמנע שימוש של בני־אדם ממוצא פלסטיני במעיין ,תוך ששימוש על־ידי בני־אדם ממוצא יהודי מותר .השתלטות זו היא חלק
מגזל האדמות המתמשך על־ידי תושבי חלמיש ,הכולל גם התנכלויות ושריפת וגדיעת מאות עצי־זית.
במחאה על זה ,בכל יום שישי ,בהתמדה מעוררת השתאות ,תושבי הכפר יוצאים במסע שבועי — גם סמלי וגם ממשי — מהכפר
אל המעיין ,תוך קריאת סיסמאות למען זכויותיהם .כמו בתיאטרון קבוע מראש ,עוד לפני שהתהלוכה יוצאת מהכפר ,את פניהם
מקבל ירי מצד חיילים חמושים ,המונעים מהם להגיע אל המעיין על־ידי כך שהם מכאיבים להם ומסכנים את בריאותם וחייהם עוד
לפני היציאה מהכפר :יורים עליהם רימוני ופצצות גז מדמיע ,רימוני הלם ,כדורי מתכת מצופים בשכבת גומי ושאינם מצופים )אש
חיה( ,וכן מתיזים כימיקלים מצחינים על־ידי כלי־רכב המכונה „הבואש” ,שמשאירים ריח ביוב שלא יורד כשבועיים ,גם לא אחרי אלף
מקלחות… בנוסף ,מי הבואש מותזים גם על בתי ורחובות הכפר ועל מאגרי־מים ,בלא כל הבחנה ,וחיילים חמושים מטילים טרור על
תושבים באמצעות פלישות ליליות לבתים וצילום ילדים בכפיה .תיעוד בוידאו tiny.cc/ns-becelem :ו־ ;tiny.cc/ns-972מידע
כתוב.tiny.cc/ns-koax :
יש מפגינים אמיצים שעושים צדק פואטי בכך שהם מחזירים את רימוני הגז הפעילים אל החיילים ,אך — לצערי ובניגוד מוחלט
להשקפתי ולהשקפת רבים — יש גם מי שעושים „מעשה דוד” מול גוליית ומשליכים אבנים אל החיילים שיורים עליהם ורומסים את
זכויותיהם בכפרם .אני מנסה לדמיין :אם חיילים היו מתנהגים בשכונה שלי כמו בנבי צאלח ,כמה זמן היה עובר עד שהתושבים היו
ִמדּ רדרים להתנגדות מזויינת…
ימי בידי חייל מהצבא הישראלי מירי רימון גז מדמיע .למרות שנורה בכינון ישיר מטווח אפסי,
☮ ב־ 2011/12/11נרצח ֻמ ְצ ַט ַפא ַת ִמ ִ
החליטה הפרקליטות הצבאית לסגור את תיק הרצח )מידע ותמונת הרצח.(tiny.cc/ns-mustafa :
ימי בידי חיילים מהצבע הישראלי מירי אש חיה .לאחר שנורה ,החיילים מנעו ממנו טיפול
☮ ב־ 2012/11/19נרצח ֻר ְש ִדי ַת ִמ ִ
רפואי במשך דקות ארוכות ומכריעות ,וחייל אחד אף הגדיל לעשות והכה אותו במצחו בעזרת קת של רובה )וידאו:
.(youtu.be/T4L3oaYtyLs
ימי ,אדם בלתי־אלים ממארגני ההפגנה ,נעצר
אסם ַת ִמ ִ
☮ מאז תחילת המאבק ,הצבא הישראלי ביצע עשרות מעצרים של מפגיניםּ ַ .ב ֶ
יותר מתריסר פעמים )פעם אחת למשך יותר משנה( ,נאסר לתקופה ממושכת במעצר מנהלי ללא זכאות למשפט ובעבר גם עונה
עד לאובדן הכרה לשמונה ימים ,מה שהצריך ניתוח מוחי .מידע וראיון.tiny.cc/ns-basem :

📣
📣
שומר הצבא! )באפריקנס זה נקרא  ,Apartheidבאנגלית  Segregationובעברית (Hafrada
📣 עלינו לומר „לא!” בקול ברור כאשר אדם אחד זוכה לזכויות־יתר ומאדם אחר נשללות זכויות־אדם בסיסיות ,כאשר חוק אחד
לאחד וחוק אחר לאחר ,וכאשר מיליוני אנשים נתונים תחת משטר צבאי!
📣 עלינו לדרוש :שוויון וצדק לכולם מהירדן ועד לים! ﻣﺴﺎواة و ﻋﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻧﻬﺮ اﻷردن إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ!
אחריות על המעשים הנעשים בשמנו ועל־ידי כספנו!

עלינו לקחת
עלינו לא רק לסרב לקחת חלק בפעולות הצבא הישראלי ,אלא גם לפעול במישרין לסיומה של ההפרדה הגזעית עליה

❀ הפרח ברימון הוא התשובה הבלתי־אלימה

שלי לאלימות

❀

להצטרפות להפגנות כדי לתמוך וכדי לראות את הדברים בגוף ראשון ,ולפרטים בנוגע להסעות )גם מירושלים(:
• סרקו את הקוד ,או
• בחרו בלשונית  Conversationsבאתר actleft.org

וחפשו הודעות על ההפגנות השבועיות .תושבי הכפר מקבלים בברכה אנשים מכל מוצא ,ללא גזענות.
בתקווה לעתיד שוויוני ובלתי־אלים,
יודה רונןme.digitalwords.net ,

